ചെറുകകിട കരര്ഷക കക കാരര്ഷകിക ിക വഷക കാവ്യാപക കാര കാര കണപാക കാരര്ഷഷ്, പകരള
Small Farmers Agribusiness Consortium, Kerala (SFAC), Kerala)
സംസ്ഥാന ക്ഥാരാര്ഷിക ക വര്ഷികസന കരാക്ഷകകര്ഷകക്ഷേമ ക വകുഷേമ വകുപര്ഷിമ വകുപ്പിനേമ വകുപ്പിന്റെ കവകുപ്പിന്റെ കീപ്പിന്റെ കീഴര്ഷില് പ്രക വര്ര്ഷിക്കുന
എസ്. എഫ്. എ. സര്ഷി നട്ര്ഷിക വരുന "ക്ഥാരാര്ഷിക ക വര്ഷിക വരസ്ഷകകിവരസങ്കേസങ്കേതം ഒരു ക വര്ഷിരല്ഒരു വിരല്തു വിരല്തുമര്ഷില്"
്ഷകകപ്ര്ഥാജക്ടര്ഷി്ഷകകിലേയ് സങ്കേത്ഥാമ വകുപ്പിനപ്പിന്റെ കീഴഷേമ വകുപറയുന സങ്കേതപറയുന്ന തസര്ഷികുന്ന തസ്തികയര്ഷി്ഷകകിലേയ് കര്ഥാര അടര്ഷിസ്ഥാന്ര്ഷില് നര്ഷിുന്ന തസ്തികയമര്ഷിക്കുനസങ്കേതര്ഷിന്
അരഹര്ഥാുന്ന തസ്തികയ ഉ്ഷകകദ്്ഥാഗ്ഥാരരര്ഷികഥികളര്ഷില് നര്ഷി് നിനം അ്ഷകകനിന്നും അപേര്ഷകക്ഷേ ര്ഷകക്ഷേം അപേക്ഷ ക്ഷണര്ഷിക്കു് നിന.
1) സങ്കേതപറയുന്ന തസര്ഷികയുമ വകുപ്പിനട ്ഷകകനിന്നും അപേര്

: മ വകുപ്പിനടക്നര്ഷിക്കല് ഓഫവകുപ്പിന്റെ കീസര (ക്ഥാള് മ വകുപ്പിനസസെനറര)

2) ഒപ്പിന്റെ കീഴര്ഷിവുകളുമ വകുപ്പിനട എണം

: 6

3) കണ്ഷകകസ്ഥാഥികളര്ഷി്ഷകകഡേറ്റഡേ് ്ഷകകക വസങ്കേതനം

: ` 30000

4) ്ഷകകുന്ന തസ്തികയ്ഥാഗ്സങ്കേത

: i) ്ഷകകകരഥികള ക്ഥാരാര്ഷിക സരസര്വ്വകിലേ്ഥാവകലാശ്ഥാിലേ
അംഗവകുപ്പിന്റെ കീകരര്ഷിചര്ഷിട്ടുള്ള ുള്ള ബര്ഷി.എസ്.സര്ഷി.
(അഗര്ഷികള്ചര) ുള്ള ബര്ഷിരുദം
ii) മിലേുന്ന തസ്തികയ്ഥാഥികള ഭ്ഥാാുന്ന തസ്തികയര്ഷിലുള്ള പ്ര്ഥാക വവകുപ്പിന്റെ കീം അപേക്ഷ ക്ഷണ്ം
iii) ആവകലാശുന്ന തസ്തികയ ക വര്ഷിനര്ഷിമുന്ന തസ്തികയ്ഷകകവകലാശാര്ഷി
iv) ക വിരല്തുമ്പ്യൂട്ടര നിന്നും അപേരര്ഷി് പരിജ്ഥാനം
v) സമ്ഥാന പ്രവൃ്ര്ഷിുന്ന തസ്തികയര്ഷില് മുസെനനിന്നും അപേരര്ഷിചുന്ന തസ്തികയമുള്ളക വരക്ക്
മുസെനഗം അപേക്ഷ ക്ഷണന നല്കുനസങ്കേത്ഥാം അപേക്ഷ ക്ഷണ്

5) പ്ര്ഥാുന്ന തസ്തികയനിന്നും അപേരര്ഷിധര്ഷി

: 2017 ജനുക വരര്ഷി 1 ന് 35 ക വുന്ന തസ്തികയസ് കക വര്ഷിയുക വ്ഥാസെന
നിന്നും അപേ്ഥാടര്ഷില്ല (ക വര്ഷിക വര്ഷിധ ക വര്ഷിഭ്ഥാഗങ്ങള്ക്ക് ്ഷകകകരഥികള സരക്ക്ഥാര
അനുക വദര്ഷിചര്ഷിട്ടുള്ള ഇഥികളവുകള് ുള്ള ബ്ഥാധകം)

6) നര്ഷിുന്ന തസ്തികയമന രവകുപ്പിന്റെ കീസങ്കേതര്ഷി

ക വിരല്തുമ്പ്യൂട്ടര
നിന്നും അപേരര്ഷി് പരിജ്ഥാനം
: അഭര്ഷിമുഖ്ര്ഷിമ വകുപ്പിനേമ വകുപ്പിന്റെയും
നിന്നും അപേരര്ഷി്ഷകകവകലാശ്ഥാധര്ഷിക്ക്ഥാനുള്ള പ്ര്ഥാ്ഷകകുന്ന തസ്തികയ്ഥാഗര്ഷിക നിന്നും അപേരവകുപ്പിന്റെ കീര്ഷകക്ഷേയുമ വകുപ്പിനടയും
അടര്ഷിസ്ഥാന്ര്ഷില്.

: 2017 ഏപ്രര്ഷില് 24
7) അഭര്ഷിമുഖ്ര്ഷിമ വകുപ്പിനേമ വകുപ്പിന്റെയും ക വിരല്തുമ്പ്യൂട്ടര
നിന്നും അപേരര്ഷി് പരിജ്ഥാനം നിന്നും അപേരര്ഷി്ഷകകവകലാശ്ഥാധര്ഷിക്ക്ഥാനുള്ള
പ്ര്ഥാ്ഷകകുന്ന തസ്തികയ്ഥാഗര്ഷിക നിന്നും അപേരവകുപ്പിന്റെ കീര്ഷകക്ഷേയുമ വകുപ്പിനടയും സങ്കേതവകുപ്പിന്റെ കീുന്ന തസ്തികയസങ്കേതര്ഷി
8) സിലേം

: എസ്.എഫ്.എ.സര്ഷി ഓഫവകുപ്പിന്റെ കീസ് , നഗര ക്ഥാരാര്ഷിക
മ വകുപ്പിനമ്ഥാ് ക വ്്ഥാനിന്നും അപേ്ഥാര ക വര്ഷിനിന്നും അപേം അപേക്ഷ ക്ഷണര്ഷി ,
മ വകുപ്പിനക വണനിന്നും അപേ്ഥാിലേക വട്ടം, സങ്കേതര്ഷിരുക വനന്തപുരം

9) സമുന്ന തസ്തികയം

: ര്ഥാക വര്ഷിമ വകുപ്പിനിലേ 10.30

10) അ്ഷകകനിന്നും അപേര്ഷകക്ഷേ അുന്ന തസ്തികയ്ഷകകക്കണ്ട രവകുപ്പിന്റെ കീസങ്കേതര്ഷി

അ്ഷകകനിന്നും അപേര്ഷകക്ഷേ്ഥാ
്ഷകകഫ്ഥാറം
: ഇസങ്കേതര്ഷി്ഷകകന്ഥാ്ഷകകട്ഥാഷേമ വകുപമുള്ള
മ വകുപ്പിനഡേ്ണ്ഷകകിലേ്ഥാഡേ്
മ വകുപ്പിനചുന്ന തസ്തികയ്സങ്കേത്
ക വര്ഷിവകലാശദ്ഥാംവകലാശങ്ങള്
്ഷകകരഖമ വകുപ്പിനഷേമ വകുപടു്ര്ഷി sfackerala123@gmail.com എന
ഇ-മ വകുപ്പിനമുന്ന തസ്തികയര്ഷില് ക വര്ഷിിലേ്ഥാസ്ര്ഷി്ഷകകിലേക്ക് ്ക് സ്ഥാസെന മ വകുപ്പിനചുന്ന തസ്തികയ്സങ്കേത്
അുന്ന തസ്തികയക്കുക.
ഇങ്ങമ വകുപ്പിനന
ഓണ
ഓണ് ലിലേന്ഥാുന്ന തസ്തികയര്ഷി
അുന്ന തസ്തികയക്കുന
അ്ഷകകനിന്നും അപേര്ഷകക്ഷേുന്ന തസ്തികയര്ഷില്
അ്ഷകകനിന്നും അപേര്ഷകക്ഷേകമ വകുപ്പിനേമ വകുപ്പിന്റെ
്ഷകകഫ്ഥാ്ഷകകട്ട്ഥാ ഒട്ടര്ഷിക്കുക്ഷകകുന്ന തസ്തികയ്ഥാ ഒഷേമ വകുപ് ്ഷകകരഖമ വകുപ്പിനഷേമ വകുപടുത്തുക്ഷകകുന്ന തസ്തികയ്ഥാ
മ വകുപ്പിനച്ഷകകെയ്യേണ്ട ആക വവകലാശ്മര്ഷില്ല.
ഈ രവകുപ്പിന്റെ കീസങ്കേതര്ഷിുന്ന തസ്തികയര്ഷില് അ്ഷകകനിന്നും അപേര്ഷകക്ഷേ സമരഷേമ വകുപര്ഷിക്കുനസങ്കേതര്ഷിന്
പുറ്ഷകകമ അ്ഷകകനിന്നും അപേര്ഷകക്ഷേകര മ വകുപ്പിനഡേ്ണ്ഷകകിലേ്ഥാഡേ്
മ വകുപ്പിനചയ
മമ വകുപ്പിനറ്റ്ഥാരു അ്ഷകകനിന്നും അപേര്ഷകക്ഷേ്ഥാ ്ഷകകഫ്ഥാറ്ര്ഷില് ക വര്ഷിവകലാശദ്ഥാംവകലാശങ്ങള്

്ഷകകരഖമ വകുപ്പിനഷേമ വകുപടു്ര്ഷി, ഉ്ഷകകദ്്ഥാഗ്ഥാരരര്ഷിയുമ വകുപ്പിനട നിന്നും അപേ്ഥാസ്്ഷകകഷേമ വകുപ്ഥാരട്ട്
അഥികളക വര്ഷിലുള്ള ്ഷകകഫ്ഥാ്ഷകകട്ട്ഥാ നര്ഷിടോ നിശര്ഷിസങ്കേത സ്ഥാന്് ഒട്ടര്ഷിച്
ഒഷേമ വകുപ് ്ഷകകരഖമ വകുപ്പിനഷേമ വകുപടു്്ഥാസെന നര്ഷിര്ഷകക്താന് നിര്ദ്ദേവകലാശര്ഷിചര്ഷിട്ടുള്ളര്ഷിട്് ഒശിച്ചിട്ടുള്ളിടത്ത്  ഒപം
്ഷകകരഖമ വകുപ്പിനഷേമ വകുപടു്ര്ഷി
അഭര്ഷിമുഖ്ര്ഷിന്ഥാുന്ന തസ്തികയര്ഷി
ക വരു്ഷകക വിരല്തുമ്ഥാള്
നര്ഷിരുള്ള ബന്ധമ്ഥായും ഹ്ഥാജര്ഥാ്ഷകകക്കണ്ടഒരു വിരല്തുമ്ഥാം അപേക്ഷ ക്ഷണ്.
: 2017 ഏപ്രര്ഷില് 21
11) ഓണ ഓണ് ലിലേന്ഥാുന്ന തസ്തികയര്ഷി അ്ഷകകനിന്നും അപേര്ഷകക്ഷേ
സമരഷേമ വകുപര്ഷി്ഷകകക്കണ്ട അക വസ്ഥാന സങ്കേതവകുപ്പിന്റെ കീുന്ന തസ്തികയസങ്കേതര്ഷി
ദര്ഷിക വസങ്ങള്
ഉള്മ വകുപ്പിനഷേമ വകുപമ വകുപ്പിനട
എല്ല്ഥാ
12) ക്ഥാള് മ വകുപ്പിനസേമ വകുപ്പിന്റെറര്ഷിമ വകുപ്പിനേമ വകുപ്പിന്റെ പ്രവൃ്ര്ഷി സമുന്ന തസ്തികയം : അക വധര്ഷി
ദര്ഷിക വസങ്ങഥികളര്ഷിലും ര്ഥാക വര്ഷിമ വകുപ്പിനിലേ 8 മം അപേക്ഷ ക്ഷണര്ഷിമുസങ്കേതല് ഉചയ് 2
മം അപേക്ഷ ക്ഷണര്ഷി ക വമ വകുപ്പിനരയും ഉചയ് 2 മം അപേക്ഷ ക്ഷണര്ഷി മുസങ്കേതല് ര്ഥാരാതര്ഷി 8 മം അപേക്ഷ ക്ഷണര്ഷി
ക വമ വകുപ്പിനരയും എന രവകുപ്പിന്റെ കീസങ്കേതര്ഷിുന്ന തസ്തികയര്ഷില് രണ്ട് ാര്ഷിഫ്് ഷിഫ്റ്റുകഥികളര്ഷില്.
ഇസങ്കേതര്ഷില് ഏമ വകുപ്പിനസങ്കേതിവരസങ്കേര്ഷിലും ഒരു ാര്ഷിഫ്റ്റര്ഷില് ഒരു ദര്ഷിക വസം
പ്രക വര്ര്ഷിക്കം അപേക്ഷ ക്ഷണം.
13) അഭര്ഷിമുഖ സമുന്ന തസ്തികയ്് ഹ്ഥാജര്ഥാ്ഷകകക്കണ്ട : i) ഉ്ഷകകദ്്ഥാഗ്ഥാരരര്ഷിയുമ വകുപ്പിനട ്ഷകകഫ്ഥാ്ഷകകട്ട്ഥാ നര്ഷിടോ നിശര്ഷിസങ്കേത
്ഷകകരഖകള്
സ്ഥാന്് ഒട്ടര്ഷിച് ഒശിച്ചിട്ടുള്ളിടത്ത്  ഒപം ്ഷകകരഖമ വകുപ്പിനഷേമ വകുപടു്ര്ഷിുന്ന തസ്തികയ
അ്ഷകകനിന്നും അപേര്ഷകക്ഷേ
ii) ക വുന്ന തസ്തികയസം ്ഷകകുന്ന തസ്തികയ്ഥാഗ്സങ്കേതയും മ വകുപ്പിനസങ്കേതഥികളര്ഷിുന്ന തസ്തികയര്ഷിക്കുന അസല്
്ഷകകരഖകള്
iii) ആധ്ഥാര അമ വകുപ്പിനല്ലിവരസങ്കേര്ഷില് സങ്കേതര്ഷിരമ വകുപ്പിനല് തിരഞ്ഞെടുഷേമ വകുപ് കഞെടുപ്പ്  കമര്ഷിാസെന
നല്കുന സങ്കേതര്ഷിരര്ഷിചറര്ഷിുന്ന തസ്തികയല് ക്ഥാരഡേ്
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